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ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  ОЛГОХ ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ БА ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО
Судалгааны хураангуй 

ЭХИЙН СҮҮГЭЭР ХООЛЛОХ БОЛОН 
НЯРАЙ ҮЕИЙН ЭРҮҮЛ ХӨГЖИЛ 

Удиртгал 

Нотолгоо баримтууд 

Хүүхдийн бага насанд тохиолдсон янз бүрийн туршлагууд 
нь тэдний цаашдын ирээдүйн эрүүл мэнд, сайн сайхан 
байдалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болох нь судалгаагаар 
тогтоогдсон байдаг. Хүүхдийн нялх бага нас, тэр дундаа 
нярай үе хамгийн эмзэг байдаг учир энэ үед эцэг 
эхчүүдэд хүүхдэдээ анхаарал халамж тавих цаг хугацаа, 
шаардлагатай нөөц, эх үүсвэрүүд болон дэмжих үйлчилгээ 
нэн хэрэгтэй байдаг. Хүүхэд төрөх, үрчлэн авах үед эцэг 
эхчүүдэд хүүхэд харах цалинтай чөлөө олгосноор тэд 
ердийн үеийн цалин орлогоо бүгдийг эсвэл тодорхой 
хэсгийг олж авах боломжтой болдог. Эцэг эхэд олгож 
буй чөлөө нь тэднийг нялх хүүхдээ асрах, тэдэнтэй бие 
сэтгэлийн холбоо тогтоох, хооллох, хүүхэд асрах арга 
барил, зөв дадлаа хөгжүүлэн төлөвшүүлэх, эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээ авах болон амаржсан ээжүүд бие 
махбодын хувьд нөхөн сэргэх боломж олгодог.
 
Хүүхдийн эрүүл саруул хөгжлийг дэмжих хамгийн үр дүнтэй 
стратегиудад эхийн сүүгээр хооллох, хоол тэжээлийн 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ) нялх 
хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжлийг зүй зохистойгоор 
дэмжихийн тулд эхний зургаан сард эхийн сүүгээр 
хооллохыг зөвлөдөг. 1 Эдийн засгийн хөгжлийн бүх 
түвшинд яваа улс орнуудын туршлагууд хүүхдийг эхийн 
сүүгээр хооллох нь тэдний эрүүл мэнд, хөгжил, амьдрах 
чадварт эерэг нөлөөтэй болохыг харуулж байна. Эхийн 
сүүгээр хооллох явцад янз бүрийн өвчний эсрэг ээжийн 
дархлаа хүүхдэд аажмаар шилжиж байдаг ба хүүхэд 
эхийн сүүнээс боловсруулсан бэлдмэлээс хэд дахин 
өндөр чанартай шим тэжээлийг авч байдаг. Эхийн сүүгээр 
хооллодог хүүхдүүдийг эхийн сүүгээр хооллож өсөөгүй 
хүүхдүүдтэй харьцуулахад янз бүрийн халдварт өртөх 
эрсдэл бага байдгийг олон улс оронд хийгдсэн судалгааны 
дүнгүүд харуулж байна. Түүнчлэн зургаан сарын хугацаанд 
эхийн сүүгээр дагнан хооллох нь хүүхдийн эрүүл мэндэд 
хүчтэй эерэг нөлөө үзүүлдгийг баталсан өөр судалгаанууд 
бас байна. Тухайлбал, эхийн сүүгээр хооллодог болон эхийн 
сүүгээр хооллоогүй хүүхдүүдийг хооронд нь харьцуулан 
судлахад, эхийн сүүгээр хооллодог хүүхдүүд чихний 

зохистой хэрэглээ, нярай үеийн дархлаажуулалтыг цаг 
тухайд нь хийлгэх нь чухал ач холбогдолтой гэдэг нь 
баттайгаар нотлогдсон. 2000 онд Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын 183 дугаар конвенцэд эцэг эхэд хүүхэд 
асрах чөлөө олгохын ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч, 
нярай хүүхэдтэй эхчүүдэд 14 долоо хоногийн чөлөө 
олгохыг онцлон тэмдэглэсэн. Дагалдан гаргасан 191 
дэх зөвлөмжид тус амралтын хугацааг 18 долоо хоног 
байхаар мөн тусгасан байдаг. Энэхүү судалгааны хураангуй 
товхимолд эхийн сүүгээр хооллолт болон шаардлагатай 
хоол тэжээлийн хүүхдийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө, нярай 
хүүхдийн дархлаажуулалт, болон эцэг эхчүүд хүүхэд 
асрах чөлөө авснаар бага насны хүүхдийн хөгжилд хувь 
нэмэр оруулж байгаа эсэхийг харуулсан бодит мэдээ 
баримтууд орсон. Түүнчлэн эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө 
олгож буй дэлхийн чиг хандлагууд болон тус бодлогыг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой засгийн газар, хувийн хэвшилд 
өгөх  зөвлөмжүүдийг мөн багтаасан болно.

өвчлөл 50 хувь, амьсгалын дээд замын халдвар 63 хувь, 
суулгалт 64 хувиар бага өвддөг байна.2 Эхийн сүүгээр 
хооллох нь хүүхдийн танин мэдэхүйн хөгжилд ч  мөн 
нөлөөтэй. 3 Хүүхдийн эндэгдэл хамгийн өндөртэй бага 
болон дунд орлоготой 75 улс орныг хамруулан хийсэн 
нэгэн судалгаанд хэрэв эхийн сүүгээр хооллохыг хэвшүүлж 
чадсан байсан бол 2 хүртэлх насны 800,000 гаруй мянган 
хүүхдийг эндэхээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой 
байсан тухай дурдсан байна. 4 Эхийн сүүгээр хооллолтыг 
нэмэгдүүлэх боломжит арга хэлбэрүүд, тэдгээрийн үр 
дүнг судалсан хэд хэдэн судалгаагаар эмэгтэйчүүд 
хүүхдээ төрүүлсний дараа ажилдаа эргэж орох болсноор 
хүүхдээ үргэлжлүүлэн хөхүүлэхээ зогсоох талтай байдгийг 
тогтоожээ.5 Судалгаанаас харахад эхчүүд хооллохоо эрт 
зогсоодог нийтлэг шалтгаануудын нэг нь тэд хүүхдээ 
хөхүүлэх сонирхолгүй эсвэл хөхний сүү багатай зэргээс 
биш, харин ажилдаа эрт орох болон ажилдаа орсноор 
тулгардаг нөхцөл байдлаас улбаалан хүүхдээ хөхнөөс 
гаргадаг байна.6



4

ДАРХЛААЖУУЛАЛТ, УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ ТУСЛАМЖ АРГА ХЭМЖЭЭ 
БОЛОН ЭРҮҮЛ ХӨГЖИЛ 

ЭЦЭГ ЭХИЙН ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨНИЙ 
ҮҮРЭГ 

Хүүхэд насны дархлаажуулалт ихээхэн үр дүнтэй гэдэг нь 
судалгаагаар хэдийнээ нотлогдсон. Хүүхэд нярай үе буюу 
эхний 28 хоногтоо амь насанд нь аюултай халдвар авах 
эрсдэл өндөр, хамгийн эмзэг үе байдаг. Гэвч дархлааны 
систем цаашдаа хөгжих хүртэлх амьдралын эхний 12 сарын 
туршид тэд эрсдэлтэй тулгарсаар байдаг. Вакцинжуулалтыг 
нэвтрүүлснээр томуу,8 улаан бурхан9 болон ходоод гэдэсний 
үрэвслүүд10 гэх мэт хүүхдийн эндэгдлийн11 тэргүүлэх 
шалтгаан болсон өвчлөл эрс буурсныг олон улс оронд 
хийгдсэн судалгааны үр дүн харуулдаг. Дархлаажуулалтын 
түвшин дэлхийн дахинд өөр байдаг нь зарим талаар 
вакцины олдоц болон вакцины үр дүн ач холбогдлын 
талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгтэй холбоотой юм. 
Гэсэн хэдий ч вакцинжуулалтыг үнэ төлбөргүй, өргөн 
хүрээнд нээлттэй болгосон газар ч дархлаажуулалтын 
хувь хэмжээ 100 хувьд хүрэхгүй байгаа нь судалгаагаар 
тогтоогджээ.12 Үүнд нөлөөлж байгаа саад бэрхшээлүүдэд 
тээврийн хэрэгслийн боломж болон эмнэлэг хүрэх зай, 
ядуурал, эцэг эхийн ажлын цагийн хуваарь зэрэг нь орж 
байна. 13 Гайти, Индонези болон АНУ гэсэн хоорондоо 
ялгаатай улс орнуудад хийгдсэн судалгаанд эцэг эхийн 
ажлын цагийн хуваарь нь хүүхдээ вакцинд хамруулаагүйн 
гол шалтгаан болсон гэсэн хариулт хамгийн түгээмэл 
байсан байна.14

Баримтаас үзэхэд, эцэг эхэд хүүхэд харах цалинтай чөлөө 
олгох нь хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллох, төрсний дараах 
үеийн дархлаажуулалтад хүүхдээ хамруулах болон бусад 
эмнэлгийн тусламж үзүүлэх замаар нялх хүүхдийн эрүүл 
хөгжил, амьдрах чадварт хувь нэмэр оруулдаг болохыг 
харуулж байна. Эхчүүдэд олгодог амралт урт байх нь 
нялхсын эндэгдлийг бууруулдаг болохыг харуулсан 
баримтууд орлогын түвшнээс үл хамааран дэлхийн улс 
орнуудад нотлогдсоор байна.15 Өндөр орлоготой орнуудад 
хийгдсэн хэд хэдэн судалгаагаар цалинтай чөлөөний 
хугацааг уртасгах нь нялх хүүхдийг дор хаяж эхний зургаан 
сар хүртэл эхийн сүүгээр хооллох, хооллолтын түвшин 
нэмэгдэхэд нөлөөлж байгааг тогтоожээ.16 Бага болон дунд 
орлоготой орнуудад, цалинтай чөлөө болон эхийн сүүгээр 
хооллох талаарх цөөн хэдэн судалгаа хийгдсэн байдаг. 
Чай, Хейманн, Нанди нар хэдэн жилийн өмнө (2018) бага 
болон дунд орлоготой 38 орны 1996-2014 оны хоорондох 1 
сая орчим төрөлтийг судалсан байна. Ингэхэд жирэмсний 
амралтын үргэлжлэх хугацааг нэг сараар нэмэгдүүлэхэд 
хүүхдийн эхийн сүүгээр хооллолтын тархац 5.9 пунктээр, 
хөхүүлэх хугацаа 2.2 сараар нэмэгдэж байсан байна.17 
Дэлхийн хэмжээнд явуулсан нэгэн судалгаагаар хүүхдээ 
эхийн сүүгээр хооллох зургаан сарын цагийн завсарлага 

(ажлын цагийн дундуур эхчүүд хүүхдээ хөхүүлэх завсарлага 
авах) нь хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллолтын түвшин өндөр 
байхад нөлөөлж байгааг18 тогтоосныг дурдах нь зүйтэй юм. 
Эдгээр үр дүнгүүд нь хүүхэд асрах цалинтай чөлөө болон 
хүүхэд хөхүүлэх завсарлагыг хослуулснаар олон эхчүүд 
ДЭМБ-ын хүүхдийг зургаан сар хүртэл эхийн сүүгээр хооллох 
тухай зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, халдварын эсрэг хүүхдийн 
дархлаажуулалтыг нэмэгдүүлэх, улмаар эцэг эхчүүдийн ажлаас 
чөлөө авах цагийг бууруулах  боломжтойг харуулж байна. 

Хүүхдээ илүү урт хугацаанд эхийн сүүгээр хооллох болон 
шаардлагатай орлогын эх үүсвэрээр хангаж буй энэ бодлого 
нь хоол тэжээлийн нөхцөлийг сайжруулж, энэ нь цаашлаад 
хүүхдийн эрүүл өсөлт хөгжлийн гол тулгуур болж болохыг 
харуулж байна. Бага болон дунд орлоготой 40 оронд төрсөн 1 
сая орчим хүүхдийг 18 жилийн (1996–2014) хугацаанд судалж 
үзэхэд, жирэмсний болон амаржсаны чөлөөг нэг сараар 
сунгахад цусан суулгалтын эрсдэл 35 хувиар буурч байсан.19

Жирэмсний болон амаржсаны чөлөө илүү өгөөмөр шинжтэй 
байх нь дархлаажуулалтын түвшин өндөр байхад нөлөөлдөг 
болохыг өндөр орлоготой орнуудад хийгдсэн хэд хэдэн 
судалгаа баталж байна.20 Харин дархлаажуулалтын түвшин 
хэдийн харьцангуй өндөр байдаг улс орнуудын хувьд цалинтай 
чөлөө олгох бодлогын өөрчлөлт хязгаарлагдмал байснаас 
үүдэн ямар нэгэн нөлөө хамаарал олдоогүй байна.21 

185 орныг хамруулан хийсэн саяхны нэгэн судалгаанд 
эхчүүдэд олгож буй цалинтай чөлөө өгөөмөр байхын хирээр 
хүүхдийн дархлаажуулалтын түвшин өндөр байдгийг 
тогтоожээ.22 Бага болон дундаж орлоготой орнуудад хийгдсэн 
судалгаанд цалинтай чөлөөний үргэлжлэх хугацаа, вакцины 
төрөл болон товлолт хугацаа нь хүүхдийн дархлаажуулалтын үр 
дүнд эерэг нөлөөтэй байгааг харуулсан. 23

Түүнчлэн эцэг эхэд чөлөө олгох нь  гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмэр оруулдаг болохыг 
харуулсан баримт нотолгоо байдаг. Жишээлбэл Австралид 
хийгдсэн нэгэн судалгаанд жирэмсний болон амаржсаны 
цалинтай чөлөө авсан эмэгтэйчүүдэд төрсний дараах нэг 
жилдээ дотно хамтрагчийн зүгээс ирдэг байсан  хүчирхийлэл 
буурсан болохыг тогтоосон байна.24 

Калифорни мужийн эцэг эхэд цалинтай чөлөө олгох бодлогын 
талаар судалсан судалгаанд, тус бодлогыг танилцуулсны дараа 
хүүхэдтэй зүй бус харьцах, хүүхдэд бие махбодод хүчирхийлэл 
үзүүлэх нь багассан болохыг тогтоосон байна.25 Аавуудын 
чөлөө нь хүүхдийн эрүүл мэндэд шууд бусаар нөлөөлдөг 
байж болохыг харуулсан нотолгоо баримтууд нэмэгдсээр 
байна. Аавууд хүүхэд асрах чөлөө авснаар хүүхэдтэйгээ илүү 
ойр дотно байж анхаарал халамж тавих болон гэрийн ажилд 
оролцох,26 ингэснээр  ээжүүдийн хүүхдээ хөхүүлэх, эхийн 
сүүгээр хооллолтыг дэмжих,27 болон эмэгтэйчүүдийн төрсний 
дараах сэтгэл гутрал багасах,28 улмаар хүүхдийн эрүүл мэндэд 
эергээр нөлөөлдөг болохыг судалгаагаар тогтоосон. 
Ялгаатай байдлуудын ялгаа (a difference-in-differences 
approach) аргаар Норвеги улсын эцэг эхэд цалинтай чөлөө 
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ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨНИЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, 
ГЭР БҮЛ, БИЗНЕС БОЛОН УЛС ОРОНД 
ҮЗҮҮЛЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ДҮН 

олгох тухай бодлогод оруулсан шинэчлэлийг судалсан. 
Бодлогод хийсэн шинэчлэл нь эцэг эхчүүдэд олгох 
чөлөөний тодорхой хувийг зөвхөн аавуудад нөөцлөн үлдээх 
тухай асуудал байлаа. Аавууд чөлөө авч, хүүхэдтэйгээ хамт 
байснаар 15 ба түүнээс дээш  настай хүүхдүүд илүү өндөр 
шалгалтын оноог авахад нөлөөлж байгааг тодорхойлсон 
байна. Энэ нь ялангуяа эцгийн боловсролын түвшин 
эхийнхээс нь өндөр гэр бүлийн хүүхдүүдэд онцгой нөлөө 
үзүүлсэн болохыг тогтоожээ.29 

Хүүхэд асрах цалинтай чөлөөний дараа хүүхдийн эрүүл 
мэндийн хэрэгцээнд зориулсан өвчний чөлөө  эцэг эхчүүдэд 
олгох нь нялх наснаас хойших үеийн өвчлөл болон эрсдэлт 
хүчин зүйлсийг бууруулахад олгож буй боломж юм. Өвдсөн 
хүүхдэдээ тавьж буй эцэг эхийн анхаарал, халамж нь хүүхэд 
хурдан эдгэрэх, эмнэлэг хэвтэх өдрүүд цөөрөх, дахин өвдөж 
эмнэлэгт хэвтэхгүй байх болон эрүүл мэндийн эерэг үр дүнд 
хүргэдэг болохыг өндөр хөгжилтэй улс орнуудыг хамруулан 
хийсэн судалгааны үр дүн харуулж байна.30 Бага болон дунд 
орлоготой орнуудад дээрх чиглэлээр хийсэн судалгааны үр 
дүн олдоогүй. 

Өндөр хөгжилтэй орнуудад, цалинтай чөлөөний эдийн 
засгийн үр нөлөөг үнэлэх туршилтын судалгааг хийсэн 
бөгөөд тус судалгаагаар эцэг эхэд хүүхдээ харж, асрахад 
олгодог цалинтай чөлөө нь эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн 
хувьд чадваржуулж, цалин хөлс, орлого, ажлын туршлага, 
ажиллах хугацаа, хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 
оролцоог нэмэгдүүлдэг болохыг тогтоожээ. Тухайлбал, 
ХБНГУ-д эцэг эхэд нэг жилийн цалинтай чөлөө олгох 
бодлогын хэрэгжилтийн талаар хийгдсэн судалгаанд, 
энэхүү бодлогын шинэчлэл нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт 12 хувиар нэмэгдэхэд хүргэх магадлалтайг 
тогтоожээ.31 Хүүхдээ төрүүлээд урт хугацааны чөлөө 
авсан эмэгтэйчүүдийн дунд хийсэн нэг судалгаанд, дээрх 
бодлогын шинэчлэл нь хүүхдээ төрүүлээд гурваас таван 
жил болсон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг илүү 
нэмэгдүүлэх хандлагатай байгааг тогтоосон байна.32 19 улс 
орныг хамруулан олон түвшний шинжилгээ хийсний үр 
дүнд 1 хүртэлх жилийн чөлөө нь ээжүүд болон ээж биш 
хүмүүсийн хоорондох хөдөлмөр эрхлэлтийн зөрүүг бага 
байлгахад нөлөөлж байгааг мөн тогтоосон байна.33 Дани 
улсад хийгдсэн судалгаагаар, цалинтай чөлөөг 14-өөс 
20 долоо хоног болгон уртасгасан бодлогын шинэчлэл 
нь эхчүүдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн хэмээн 
дүгнэсэн.34 Улс хоорондын судалгаагаар 8 сараас 1 жил 
хүртэлх хугацаатай чөлөө нь хүйсээс хамаарсан орлогын 
зөрүүг бууруулж байгааг илрүүлсэн байна.35 

Эцэг эхийн цалинтай чөлөө нь гэр бүлийн эдийн засгийн 
тогтвортой байдалд сайнаар нөлөөлдгийг харуулсан 
судалгаанууд байдаг. Жишээлбэл, Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-аас 21 улс 
оронд хийсэн судалгаанд, 24 дээш долоо хоногийн цалинтай 
чөлөө олгодог улс орны эмэгтэйчүүдийн орлого нь гэр бүлийн 
орлогодоо өндөр хувь эзэлж байна хэмээн дүгнэжээ.36 Зарим 
гэр бүлүүдийн хувьд, эцэг эхийн цалинтай чөлөө нь орлого 
бууран ядууралд өртөхөөс урьдчилан сэргийлдэг. ЭЗХАХБ-ын 
улс орнуудын харьцуулсан судалгаанд  эцэг эхийн цалинтай 
чөлөө өгөөмөр байх тусам ердийн гэр бүлүүд37 болон эмэгтэй 
тэргүүлэгчтэй өрхүүдийн38  ядууралд өртөх магадал бага 
байгааг гаргасан. Эдгээр үр дүнгүүд нь эцэг эхийн цалинтай 
чөлөө нь хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжлийг дэмжихэд нөлөөлж 
чадахыг харуулж байна. Эцэг эхийн цалинтай чөлөө нь 
ядуурлын эрсдэлийг бууруулах замаар хүүхдийн бие бялдар, 
танин мэдэхүй, сэтгэл хөдлөлийн хөгжилд урт хугацаанд 
сөргөөр нөлөөлж болох эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулахад 
тустай юм. Эдгээр хүчин зүйлсэд агаарын бохирдол, эрүүл 
хоол хүнсний хязгаарлагдмал байдал, хүртээмж, хүчирхийлэл 
ордог.39

АНУ, Европын орнуудад хийгдсэн цөөн тооны судалгаанд, 
эцэг эхийн цалинтай чөлөө, гэр бүлд ээлтэй бусад бодлогууд 
нь ажил олгогчдын хувьд мөн үр дүнтэй байж болохыг 
тэмдэглэсэн байна. Тухайлбал эдгээр бодлогоор дамжуулан 
ажил олгогчид ажиллах хүч татах, тэднийг тогтвортой 
ажиллуулах40 замаар бизнесийн өрсөлдөх чадвар, бизнесийн 
тогтвортой байдлаа сайжруулах боломжтой. Түүнчлэн 
эдгээр бодлогууд нь ажилчдын бүтээмж, ёс суртахууныг 
дээшлүүлэхэд түлхэц болно гэж үзжээ.41  Эдгээр судалгаанууд 
ерөнхийдөө учир шалтгааны холбоог тайлбарлаагүй нь зарим 
талаар судалгааны аргазүйтэй холбоотой (дэлгэрэнгүйг 
Заяасекаран, Каемпфер нарын боловсруулсан хураангуйгаас 
үзнэ үү). Эцэст нь хэлэхэд,  эцэг эхчүүдийн  цалинтай чөлөө 
нь эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн хувьд чадваржуулах, 
гэр бүлийн орлогодоо хувь нэмэр оруулах боломж болгох, 
хүүхдэдээ зарцуулах нөөц боломж нь нэмэгдэх, байгууллагын 
зүгээс ажилчдадаа зориулдаг дэмжих системээс урт 
хугацаанд үр шим хүртэх, бизнесийн өсөлт, өрсөлдөх чадвар 
бэхжих  замаар эдийн засгийн ерөнхий өсөлтийг дэмжиж 
байдаг. Эмэгтэйчүүдийн тэгш байдал нэмэгдэж байгаатай 
холбоотойгоор 2025 он гэхэд эмэгтэйчүүд дэлхийн дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ийг 12 их наяд америк доллараар (11 
хувь) нэмэгдүүлэх боломжтой хэмээн тооцсон байна.42 

Өөр нэгэн тооцоололд, ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудын 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг Швед улсын түвшинд 
хүргэж чадвал дэлхийн ДНБ-ийг 6 их наяд гаруй америк 
доллараар нэмэгдүүлж болохыг дурдсан байна.43
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ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн олон улсын 
тоон мэдээллүүд сүүлийн хорь гаруй жилийн хугацаанд эцэг 
эхэд цалинтай чөлөө олгох талаар улс орнууд тодорхой ач 
холбогдолтой ахиц дэвшил гаргаж байгааг харуулж байна. 
Ялангуяа аавуудад цалинтай чөлөө олгодог орнуудын тоо 
аажмаар тогтвортой өсөж байна. 

1995-2015 оны хооронд, эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө (эцэг 

АЖИЛДАА БУЦАЖ ОРОХ ҮЕИЙН ЦАЛИН

Эцэг эхчүүд хүүхэд харах чөлөө дуусгаад ажилдаа орох үед тэд 
гэр бүлийн хэрэгцээг хангахуйц хэмжээний цалин орлого олох 
боломжтой байх нь чухал юм. Энэ нь тэдний өөрсдийн болон 
хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг хадгалахад чухал 
үүрэгтэй. 
Дээр дурдсанчлан, орлого бол эрүүл мэндийг дэмжигч хамгийн 
чухал нийгмийн хүчин зүйл юм.48 Ядуурал нь хүүхдийн эрүүл 
мэнд, хөгжил болон боловсролыг бүхэлд  нь эрсдэлд оруулж 
байдаг.  Гэр бүлийн орлогыг тогтвортой түвшинд барьж байхад 
туслах нэг арга бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
хангалттай түвшинд тогтоох явдал юм. Хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээг бага зэрэг нэмэгдүүлэхэд гэр бүлийн орлого 
нэмэгдэж байгааг нь олон судалгаа харуулсан байдаг. Улс 
орнуудын харьцуулсан судалгаанд цалингийн доод хэмжээ 
өндөр байх нь гэр бүлийн ядуурлын түвшин бага байхтай 
холбоотой болохыг тогтоосон.49  Түүнээс гадна, дунд болон 
өндөр орлоготой орнуудад хийгдсэн судалгаанд цалингийн доод 
хэмжээг нэмэгдүүлэх нь албан бус секторын төдийгүй албан 
секторт ажиллагсдын цалинг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж чадахыг,50 
улмаар ажилтнууд цалингийн доод хэмжээнээс ялимгүй 
өндөр цалин  авч болохыг харуулсан (цалингийн доод хэмжээг 
нэмэгдүүлснээр цалин нь нэмэгддэг).51 Хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээг ердийн хэмжээгээр нэмэгдүүлэх нь хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшинд маш бага буюу анхаарал татахуйц нөлөө 
үзүүлдэггүй болохыг олон улс оронд явуулсан судалгааны үр 
дүн харуулсан.52 Цалингийн доод хэмжээ нэмэгдэх нь хүүхдийн 
эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй болох нь олон жилийн турш 
цуглуулсан тоон өгөгдөл болон нарийвчилсан арга зүй ашиглан 
хийсэн цуврал судалгаануудаар тогтоогдсон. Жишээлбэл, 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн 
хоцрогдолтой  холбоотой болохыг бага болон дунд орлоготой 
23 улс орны 10 жилийн тоон мэдээлэл өгөгдөл ашиглан 
тодорхойлсон байна.53 АНУ-ын мужуудын хөдөлмөрийн хөлсний 
доод түвшний өөрчлөлтийг судлах судалгаанд хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ нэмэгдэх нь хүүхэдтэй зүй бус харьцах54, 
дутуу жинтэй хүүхэд төрөх эрсдэлийг бууруулж, хэвийн жинтэй 
хүүхдийн төрөлт 55 нэмэгдэхэд нөлөөлж байгааг тогтоожээ. Өөр 
нэгэн судалгаанд, энэ нь ажилтны бие махбодын болон сэтгэл 
зүйн эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлснээр хүүхдийн хөгжилд үр 
дүнгээ өгдөг болохыг тогтоосон байна.  

Бодлогын хэрэгжилт
эхийн хүүхэд асрах цалинтай чөлөө, нялх хүүхэдтэй аавд олгох 
чөлөө, эцэг эхийн аль нэгд олгох цалинтай чөлөө) олгодог 
орнуудын хувь 21 хувиас 52 хувь хүртлээ өссөн байна. Төрсний 
болон амаржсаны цалинтай чөлөө олгодог орнуудын хувь 
(төрсний болон амаржсаны чөлөө, эсвэл нялх хүүхэдтэй ээжид 
хүүхэд асрах чөлөө болон эцэг эхийн цалинтай чөлөө) 89 хувиас 
96 хувь хүртэл өссөн байна. (Зураг 1)

Эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгохыг хуульчлан тусгасан улс 
орнуудад ч насанд хүрсэн бүх хүнд энэ эрх нээлттэй байдаггүй. 
ОУХБ-ын тооцоогоор, дэлхий даяар хөдөлмөр эрхэлж буй бүх 
эмэгтэйгүйчүүдийн 45 хувь нь л албан ёсны салбарт ажилладаг. 
Учир нь хөдөлмөрийн хууль тогтоомжуудад албан ёсны салбар 
дахь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг хязгаарласан 
нөхцөл, заалтууд үе үе оруулж  байдагтай холбоотой. 
Хэдийгээр жирэмсний болон амаржсаны цалинтай чөлөө 
хуульчилсан ч эмэгтэйчүүдийн 55 хувь нь тус чөлөөг эдлэх 
боломжгүй байдалд байна гэсэн үг юм. Эдгээр бодлогын 
хамрах хүрээг албан ёсны салбарт ажилладаг ажилтнуудаар 
хязгаарлахаас гадна шимтгэл төлж ажилласан жилүүдийн доод 
хязгаар гэх мэт тодорхой шаардлага, нөхцөлүүдийг хангаж байж 
тус бодлогод хамрагдах боломжтой болдог. Энэ нь шимтгэл 
төлж ажилласан жил нь тасалдсан болон цагийн ажилтнууд 
энэ бодлогоос үр шим хүртэх боломжгүй байдгийг харуулж 
байна.44 Иймд хууль хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангах талаар 
сайн ажиллахгүй бол энэ бодлогын хүртээмж, үр дүнг хэтрүүлэн 
тооцоолоход хүрнэ.
Түүнээс гадна, хуулиар цалинтай чөлөө авах эрх үүссэн эцэг 
эхчүүд үүнийг бодит амьдрал дээрээ хэрэгжүүлж чадвал эцэг 
эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгосны бодит үр дүн харагдана. 
АНУ дахь цалингүй чөлөө болон харьцангуй бага тэтгэмжийн 
бодлого хэрэгжүүлдэг Калифорни мужийн бодлогод хийсэн 
судалгаанаас харахад ажилтнууд шаардлагатай үед чөлөө 
авдаггүй гол шалтгаан нь чөлөөтэй байх хугацааны тэтгэмж нь 
цалингаас бага байдагтай холбоотой ажээ.45 Бага болон дунд 
орлоготой орнуудад хийгдсэн судалгаануудад чөлөө авах 
эсэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг судлаагүй байна. Харин эцэг 
эхчүүд чөлөө аваад байх нь ямар нэг шийтгэл, эсвэл ялгаварлан 
гадуурхалд өртөхөд хүргэж болзошгүй гэж үзэх хандлага байдаг 
байна.  
Өндөр орлоготой улс орнуудад хийгдсэн судалгаануудаас 
хүүхдээ харж хандах үүрэгтэй, түүнээсээ болоод чөлөө хэрэгтэй 
байдаг ажилтнууд гэр бүлийн энэ  үүрэг хариуцлагаас болоод 
цалингаа хасуулсан, ажлаа алдсан хэмээн мэдээлэх нь илүүтэй 
ажиглагдсан.46   Дундаж болон өндөр орлоготой орнууд болох 
Унгар, Испани, Венесуэл болон АНУ-д хийсэн судалгааны үр 
дүнгүүд ээжүүд цалин хөлс нэмүүлэх, албан тушаал ахих, ажилд 
орох болон халагдах зэргээр ажлын байран дээр ялгаварлан 
гадуурхалд өртдөг болохыг харуулж байна.47

БОДЛОГЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ БОЛOН 
ХЭРЭГЖИЛТ 
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Figure 1.  
How has the percentage of countries guaranteeing paid maternal and paternal leave changed from 
1995 to 2015?

Notes:  Paid maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave reserved for mothers of infants, and paid parental leave, 
which is leave available to either parent.  Paid paternal leave includes both paid paternity leave, which is leave reserved for fathers of 
infants, and paid parental leave.

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database and the PROSPERED longitudinal Adult Labour Policy database (McGill 
University).

Between 1995 and 2015, a total of 9 countries enact-
ed maternal leave and 55 increased the duration of 
paid maternal leave. Though further progress is need-
ed, more than half of all countries, 54 per cent, now 
meet the ILO standard of at least 14 weeks of paid 
maternal leave, up from 38 per cent in 1995 (Table 1), 
and 30 per cent now meet the ILO recommended 
duration of 18 weeks. As of 2015, 27 per cent provide 
mothers of infants with six months or more of paid 
leave up from 12% in 1995 (Table 1 and Figure 2).
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Зураг 1.
1995-2015 оны хооронд эцэг эхэд цалинтай чөлөө олгох болсон улс орнуудын хувь хэмжээ хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ?

Эхчүүдэд олгосон цалинтай чөлөө

Тэмдэглэл: Эхчүүдийн цалинтай амралт, чөлөөнд төрөхийн өмнөх болон төрсний дараа хүүхэд харж, асрах үеийг 
хамруулдаг. Гэхдээ хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг эцэг эхийн аль нэг нь л авах боломжтой байдаг. Аавын амралт гэдэг нь 
хүүхэд төрсний дараа асарч буй аавуудад олгодог цалинтай чөлөө юм. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан болон 
ХӨГЖИЛ Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын талаарх мэдээллийн сан (MкЖиллын Их Сургууль).

Аавд олгосон цалинтай чөлөө

1995-аас 2015 оны хооронд, нийт 9 улс орон эхчүүдэд 
цалинтай чөлөөг шинээр баталсан бол 55 улс орон цалинтай 
чөлөөний хугацааг уртасгасан байна. Гэсэн хэдий ч уг 
бодлогыг цаашид улам өргөжүүлэн сайжруулах хэрэгтэй 
байгаа юм. Дэлхийн улс орнуудын талаас илүү хувь буюу 
54 хувь нь дор хаяж 14 долоон хоногийн цалинтай чөлөө 
эхчүүдэд олгоно гэсэн ОУХБ-ын стандартыг хангаж байна. 

1995 онд дэлхийн улс орнуудын 38 хувь нь дээрх шаардлагыг 
хангаж байсан бол  (Хүснэгт 1), одоо  30 хувь нь ОУХБ-аас 
санал болгосон 18 долоон хоногийн цалинтай чөлөө олгоно 
гэсэн стандартыг хангаж байна. 2015 оны байдлаар, улс 
орнуудын 27 хувь нь нялх хүүхэдтэй эхчүүдэд зургаа болон 
түүнээс сарын цалинтай чөлөө олгож байгаа ба энэ нь 1995 
оны байдлаас 12%-аар өсжээ. (Хүснэгт 1 болон Зураг 2).
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Table 1.  
Global availability of paid maternal leave, 1995–2015

  1995 2000 2005 2010 2015

 

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

No paid leave 21 12% 19 10% 14 7% 11 6% 8 4%

Less than 14 weeks 91 50% 91 49% 91 48% 85 44% 81 42%

14 – 25.9 weeks 49 27% 49 27% 49 26% 52 27% 52 27%

26 – 51.9 weeks 5 3% 7 4% 9 5% 14 7% 19 10%

52 weeks or more 17 9% 20 11% 28 15% 31 16% 33 17%

Total 183 186 191 193 193

Note: Totals may not sum to 100 per cent due to rounding.  Paid maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave re-
served for mothers of infants, and paid parental leave, which is leave available to either parent. 

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database and the PROSPERED Longitudinal Adult Labour Policy database (McGill 
University).

Figure 2.  
Is paid leave available for mothers of infants? 

Notes: Paid leave for mothers of infants or maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave reserved for mothers of 
infants, and paid parental leave, which is leave available to either parent.

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database 

While overall, the length of maternal leave guaran-
teed in national legislation has increased over the 
past two decades, there are important differences 
by income level (Figure 3). In 1995, a considerably 
higher percentage of high-income countries guar-

anteed at least 14 weeks, compared with low-in-
come countries: 56 per cent vs. 28 per cent. By 
2015, the gap had grown in magnitude: 44 per cent 
vs. 77 per cent.

No paid leave

Less than 14 weeks

14 - 25.9 weeks

26 - 51.9 weeks

52 weeks or more

Хүснэгт 1.
Эхчүүдийн цалинтай чөлөөний талаарх олон улсын чиг хандлага, 1995–2015

Зураг 2.
Дэлхий даяар нялх хүүхэдтэй ээжүүд цалинтай чөлөө авах боломжтой байна уу?

Цалинтай чөлөө байдаггүй  21 12% 19 10% 14 7% 11 6% 8 4%

14 долоо хоно- гооос бага 91 50% 91 49% 91 48% 85 44% 81 42%

14 – 25.9 долоо хоног 49 27% 49 27% 49 26% 52 27% 52 27%

26 – 51.9 долоо хоног 5 3% 7 4% 9 5% 14 7% 19 10%

52 дээш долоо хоног 17 9% 20 11% 28 15% 31 16% 33 17%

Нийт 183 186 191 193 193

1995 2000 2005 2010 2015

Улс 
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Тэмдэглэл: Тоололтын давхардалтай холбоотойгоор нийлбэр нь яг 100 хувьтай таарахгүй. Эхчүүдэд зориулсан цалинтай чөлөө 
гэдэг нь төрөхийн өмнөх болон төрсний дараах үеийн хүүхэд асрах үеийн чөлөө юм. Гэхдээ хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг эцэг 
эхийн аль нэг нь авах эрхтэй. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан болон ХӨГЖИЛ 
Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын талаарх мэдээллийн сан (MкЖиллын Их Сургууль).
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Тэмдэглэл: Хүүхэд асрах болон төрөхийн өмнөх амралтууд нь бүгд цалинтай чөлөө бөгөөд эдгээр нь нялх хүүхэдтэй ээжүүдэд 
хамаарна. Гэхдээ хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг эцэг эхийн аль нэг нь авах эрхтэй. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан

Ерөнхийд нь дүгнэхэд, сүүлийн хорин жилд тухайн улсын 
хууль тогтоомжид заасан эхчүүдэд зориулсан цалинтай 
чөлөөний хугацаа уртассаар байна.  Гэвч улс орнуудын 
орлогын түвшнээс хамаарч, дээрх хугацаа нэлээд ялгаатай 
болж байна. (Зураг 3). 1995 оны байдлаар бага орлоготой улс 

орнуудтай харьцуулахад, өндөр орлоготой орнуудын талаас их 
хувь нь дор хаяж 14 долоо хоногийн цалинтай чөлөө хуульчилсан 
байсан. Энэ байдал өндөр орлоготой орнуудын 56 хувьд, бага 
орлоготой орнуудын 28  хувьд хэрэгжиж байсан.  2015 оны 
байдлаар энэхүү ялгаатай байдал улам нэмэгдэж, харьцаа 44 
болон 77 хувьд хүрчээ. 

Цалинтай чөлөөгүй 

14 д.хоногоос  доош  

14 - 25.9 д.хоног

26 - 51.9 д.хоног

52-с дээш д.хоног
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PAID PARENTAL LEAVE AND FAMILY-FRIENDLY POLICIES
An evidence brief 

7

Figure 3.  
By country income, how has the percentage of countries with 14 weeks of paid maternal leave 
changed from 1995 to 2015?

Notes: Paid maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave reserved for mothers of infants, and paid parental leave, 
which is leave available to either parent. 

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database and the PROSPERED longitudinal Adult Labour Policy database (McGill 
University)

The share of countries providing the 18 weeks of 
leave for mothers called for in ILO Recommenda-
tion 191 rose similarly, but the rates are consis-
tently lower. By 2015, only 30 per cent of countries 
globally met the ILO recommended duration. The 
disparity between high-income and low-income 
countries with 18 weeks is even larger than the 
share with 14 weeks. There were no low-income 
countries with at least 18 weeks from 1995 until 
2009, at which point it increased to just 3 per cent. 
In contrast, in high-income countries, more than 
a third (35 per cent) already provided at least 18 
weeks of maternal leave in 1995. By 2015, more 
than half of the high-income countries (56 per cent) 
met the ILO recommendation. 

Although sover -- a total of 43 countries enacted paid 
paternal leave between 1995 and 2015 -- the length of 
leave has remained far shorter than the length provid-
ed to mothers. About half of countries that provided 
any paid leave for fathers provided less than 3 weeks 
throughout the 1995-2015 period. (Table 2)  However, 
the percentage of countries with paid paternal leave 
that provided 14 weeks or more rose from 10% in 
1995 to 22% in 2015. (Figure 4) It is important to note 
that the countries with longer leaves are those with 
parental leaves available to both mothers and fathers. 
When examining paternity leave, leave available only 
to fathers, and excluding parental leave, no country 
provides more than 14 weeks, and the vast majority 
(92%) provide less than 3 weeks.
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Зураг 3.
Улс орнуудын орлогын түвшнээр эхчүүдэд 14 долоо хоногийн цалинтай чөлөө олгодог улс орнуудын 
хувь 1995-2015 хооронд хэрхэн өөрчлөгдөв?
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Тэмдэглэл:  Эхчүүдийн цалинтай чөлөөнд төрөхийн өмнөх болон төрсний дараа хүүхэд харж, асрах үеийг хамруулдаг. Гэхдээ 
хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг эцэг эхийн аль нэг нь л авах боломжтой байдаг. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан болон 
ХӨГЖИЛ Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын талаарх мэдээллийн сан (MкЖиллын Их Сургууль).

Бүх улс орон Бага орлоготой орнууд Дундаж орлоготой орнууд Өндөр орлоготой орнууд

ОУХБ-ын 191 дүгээр зөвлөмжид санал болгосны дагуу 
эхчүүдэд 18 долоо хоногийн цалинтай чөлөө олгож буй 
улс орнуудын тоо нэмэгдэж байгаа боловч ерөнхий 
харьцаа бага хэвээр байна. 2015 оны байдлаар, дэлхийн 
улс орнуудын ердөө 30 хувь нь энэ шаардлагыг хангаж 
байна. 18 долоо хоногийн цалинтай чөлөө олгодог өндөр 
болон бага орлоготой орнуудын тооны харьцаа нь 14 
долоо хоногийн цалинтай чөлөө харьцаанаас хамаагүй 
их байна. 1995-аас 2009 оны хооронд, 18 долоо 
хоногийн цалинтай чөлөөтэй бага орлоготой орон нэг ч 
байгаагүй бол одоо ердөө 3 хувиар өссөн. Гэтэл 1995 он 
гэхэд өндөр орлоготой орнуудын гуравны нэгээс илүү 
хувь нь (35 хувь) хэдийнээ хамгийн багадаа 18 долоо 
хоногийн цалинтай чөлөөг эхчүүдэд үзүүлдэг болсон 
байсан. 2015 он гэхэд, талаас илүү хувь нь (56 хувь) 
ОУХБ-ын зөвлөмжийн шаардлагыг биелүүлсэн байсан. 
 

1995-2015 оны хооронд, нийт 43 улс орон аавуудад 
цалинтай чөлөө олгохыг хуульчилсан боловч амралтын 
хугацаа нь ээжүүдэд олгодог хугацаанаас хамаагүй богино 
байсан. 1995-2015 онуудын туршид дэлхийн улсуудын 
бараг тал орчим хувь нь аавуудад ямар нэг хэмжээгээр 
цалинтай чөлөө олгосон боловч хугацаа нь 3 долоо 
хоногоос доош байсан (Хүснэгт 2). Гэсэн хэдий ч 14 болон 
түүнээс дээш долоо хоногийн цалинтай чөлөө аавуудад 
олгодог улс орнуудын тоо 1995 онд 10% байсан бол 2015 
онд 22% болж өссөн байна (Зураг 4). Амралтын хугацаа 
ерөнхийдөө урт байдаг газар хүүхэд харах цалинтай 
чөлөөний хугацаа мөн эцэг эхийн аль нь байхаас үл 
хамааран урт байгааг онцлох нь зүйтэй байна. Аавуудад 
амралт олгодог болон олгодоггүй улс орнуудыг судалж 
үзэхэд, 14 долоо хоногоос илүү хугацаагаар чөлөө олгодог 
улс орон ганц ч байхгүй байгаа бөгөөд ихэнх нь (92%) 
3-аас цөөн долоо хоногийн чөлөө олгодог байна. 

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  ОЛГОХ ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ БА ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО
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No paid leave

Less than 3 weeks

3 - 13 weeks

14 weeks or more

Table 2.  
Global availability of paid paternal leave, 1995–201

  1995 2000 2005 2010 2015

 

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

Number 
of 
countries

Per 
cent

No paid leave 143 79% 137 74% 121 65% 105 55% 92 48%

Less than 3 weeks  17 9% 21 11% 29 16% 44 23% 53 28%

3 – 13.9 weeks   3 2% 4 2% 2 1% 4 2% 4 2%

14 weeks or more 19 10% 23 12% 35 19% 37 20% 43 22%

Total 182 185 187 190 192

Note: Totals may not sum to 100 per cent due to rounding.  Paid maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave re-
served for mothers of infants, and paid parental leave, which is leave available to either parent. 

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database and the PROSPERED Longitudinal Adult Labour Policy database (McGill 
University).

Figure 4.  
Is paid leave available for fathers of infants? 

Notes: Paid leave for fathers of infants or paternal leave includes both paid paternity leave, which is leave reserved for fathers of infants, 
and paid parental leave, which is leave available to either parent. 

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database 

Despite the marked rise in the number of countries 
guaranteeing paid parental leave for fathers, import-
ant gaps remain. As of 2015, just 52 per cent of all 
countries provided an entitlement to paid parental 
leave to both mothers and fathers (Figure 5). 

Хүснэгт 2.
Аавуудад цалинтай чөлөө олгодог улс орнууд, 1995–2015

Зураг 4.
Нялх хүүхдээ асарч буй аавууд цалинтай чөлөө авах боломжтой байна уу?

Цалинтай чөлөө байдаггүй 143 79% 137 74% 121 65% 105 55% 92 48%

3 долоо хоногоос бага 17 9% 21 11% 29 16% 44 23% 53 28%

3 – 13.9 долоо хоног 3 2% 4 2% 2 1% 4 2% 4 2%

14 ба түүнээс дээш долоо 
хоног

19 10% 23 12% 35 19% 37 20% 43 22%

Нийт 182 185 187 190 192

1995 2000 2005 2010 2015

Улс 
орнуудын

 тоо 
Хувиар

Улс 
орнуудын 

тоо
Хувиар

Улс
орнуудын 

тоо
Хувиар

Улс
орнуудын

тоо
Хувиар

Улс
орнуудын

тоо
Хувиар

Тэмдэглэл: Давхар тоололттой холбоотойгоор нийлбэр нь яг 100 хувьтай таарахгүй. Эхчүүдэд зориулсан цалинтай чөлөө гэдэг нь 
төрөхийн өмнөх болон төрсний дараах үеийн хүүхэд асрах үеийн амралт юм. Гэхдээ хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг эцэг эхийн аль 
нэг нь авах эрхтэй. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан болон ХӨГЖИЛ 
Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын талаарх мэдээллийн сан (MкЖиллын Их Сургууль).

Тэмдэглэл: Аавуудад олгох цалинтай чөлөө гэдэг нь хүүхэд харж, асрахын тулд авч байгаа чөлөө бөгөөд тус төрлийн чөлөөг эцэг 
эхийн аль нэг нь авах эрхтэй.

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан 
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Хэдийгээр аавуудад цалинтай чөлөө олгодог улс орнуудын 
тоо нэмэгдэж байгаа ч том ялгаа байсаар байна. 2015 оны 
байдлаар, дэлхий улс орнуудын ердөө 52 хувь нь эцэг, 
эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгосон ч энэ нь ээж, аавуудад 
олгосон чөлөөний аль алиныг хамруулсан тоо юм. (Зураг 5).

Цалинтай чөлөөгүй  

3 долоо хоногоос бага

3 - 13 долоо хоног

14 ба түүнээс дээш

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  ОЛГОХ ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ БА ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО
Судалгааны хураангуй 
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No, neither parent

Mothers only
Mother-specific entitlement,
but can be transferred
to father

Entitlement for both parents

Figure 5.   
Is paid leave available to both mothers and fathers of infants? 

Notes: Paid leave for mothers or maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave reserved for mothers of infants, and 
paid parental leave, which is leave available to either parent.  Paid leave for fathers or paternal leave includes both paid paternity leave, 
which is leave reserved for fathers of infants, and paid parental leave.

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database

Substantial differences exist in the provision of 
parental leave for mothers and fathers across coun-
tries by income (Table 3).  Currently, 68 per cent of 

high-income countries provide paid leave to both 
mothers and fathers, compared with 38 per cent in 
low-income countries.  

Table 3.  
Is paid leave available for both mothers and fathers of infants globally?

Low income
countries
(%)

Middle income
countries
(%)

High income
countries
(%)

No, neither parent 0% 6% 3%

Mothers only 62% 46% 25%

Mother-specific entitlement, transferable to 
father 0% 0% 3%

Entitlement for both 38% 47% 68%

Total(N) 36 100 56

Note: Paid leave for mothers or maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave reserved for mothers of infants, and 
paid parental leave, which is leave available to either parent.  Paid leave for fathers or paternal leave, includes both paid paternity leave, 
which is leave reserved for fathers of infants, and paid parental leave, which is leave available to either parent.

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database (2015/6)

A far larger gender gap appears when examining how 
often mothers and fathers receive at least four weeks 
of leave (Figure 6). Seventy per cent of countries glob-
ally provide four weeks or more of paid parental leave 

to mothers, while just 22 per cent of countries provide 
at least four weeks of parental leave to both mothers 
and fathers. Another 3 per cent provide leave to moth-
ers that can be transferred to fathers.

Хүснэгт 3.
Дэлхий даяар нялх хүүхдээ харж асарч буй эцэг, эхчүүд хоёулаа цалинтай чөлөө авах боломжтой байна уу?

Зураг 5.
Нялх хүүхдээ харж асарч буй эцэг, эхчүүд хоёулаа цалинтай чөлөө авах боломжтой юу?

Тэмдэглэл: Эх болоход эсвэл төрсний дараа хүүхэд харж, асрахад ээжид зориулж олгодог цалинтай чөлөө. Эцэг эхэд хүүхэд 
харж, асрахад зориулж олгодог цалинтай чөлөөг эцэг, эхийн аль нэгд олгодог. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын ШИнжилгээний Төвийн Насанд Хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан (2015/6)

Тэмдэглэл: Ээжүүдэд олгох цалинтай чөлөө эсвэл төрөхийн өмнөх болон төрсний дараах хүүхэд харж, асрах цалинтай чөлөө зэрэг 
орно. Хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг эцэг эхийн аль нэгд олгодог. Аавуудад олгох чөлөө болон хүүхэд асарч буй эцэг, эхийн чөлөө 
нь аль аль нь цалинтай чөлөө юм. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын ШИнжилгээний Төвийн Насанд Хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан
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Хир олон эцэг, эхчүүд дор хаяж 4 долоо хоногийн цалинтай 
чөлөө авсныг шалгаад үзэхэд, хүйсийн хувьд маш их 
ялгаатай байна (Зураг 6). Дэлхийн даяар улс орнуудын 
далан хувь нь дөрөв ба түүнээс дээш долоо хоногийн 

Аль нь ч авах боломжгүй 

Зөвхөн ээжүүд

Ээжүүд авах эрхтэй ч аав руу 
нь шилжүүлж болдог

Эцэг, эх хоёулаа авах эрхтэй 

Эцэг, эхэд цалинтай чөлөө олгох байдал нь улс орны орлогын 
түвшнээс ихээхэн хамаарч байна.  (Хүснэгт 3). Одоогийн 
байдлаар, өндөр орлоготой орнуудын 68 нь эцэг, эхийн аль 

алинд цалинтай чөлөө олгож байгаа бол бага орлоготой 
орнуудын 38 хувь нь л эцэг, эхийн аль алинд нь цалинтай 
чөлөө олгодог байна. 

Бага орлоготой 
орнууд 
(%)

Дундаж орлоготой 
орнууд 
(%)

Өндөр орлоготой 
орнууд
(%)

Эцэг эхийн аль нь ч авахгүй 

Зөвхөн ээжүүд

Эцэг эх хоёулаа авдаг

Нийт (N)

Ээжүүд авах эрхтэй, аав руу эрхээ шилжүүлж
болдог 

цалинтай чөлөөг ээжүүдэд олгодог бол ердөө 22 хувь нь 4 
хүртэлх долоо хоногийн цалинтай чөлөөг эцэг, эхчүүдийн аль 
алинд нь олгодог байна. 3 хувьд нь ээжид олгосон цалинтай 
чөлөөг аав руу нь шилжүүлдэг байна. 

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  ОЛГОХ ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ БА ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО
Судалгааны хураангуй 
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No paid maternal leave

No explicit job protection
Job protection guaranteed
during a portion of leave
Job protection guaranteed
throughout

No, neither parent

Mothers only
Mother-specific entitlement,
but can be transferred
to father

Entitlement for both parents

Figure 6.  
Are at least four weeks of paid leave available to both mothers and fathers?

Notes:  Paid leave for mothers or maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave reserved for mothers of infants, and 
paid parental leave, which is leave available to either parent. Paid leave for fathers or paternal leave includes both paid paternity leave, 
which is leave reserved for fathers of infants, and paid parental leave.

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database

A large majority of countries provide job protection 
throughout the entire length of maternal leave (78 
per cent). Some 15 per cent provide no explicit 
protection, and 2 percent provide job protection 
for only a portion of maternal leave (Figure 7). 

Although a majority of low-income countries pro-
vide job protection throughout maternal leave, a 
substantially higher percentage of high-income 
countries provide this same guarantee (87 per cent 
versus 67 per cent). 

Figure 7.  
Is job protection guaranteed for mothers throughout paid maternal leave?  

Notes: Paid maternal leave includes both paid maternity leave, which is leave reserved for mothers of infants, and paid parental leave, 
which is leave available to either parent.  

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database

Зураг 6.
Эцэг эхчүүдэд дор хаяж 4 долоо хоногийн цалинтай чөлөө олгодог улс орнууд  

Зураг 7.
Жирэмсэн болон амаржсаны чөлөөтэй байх хугацаанд ажлын байр хадгалдаг уу?

Алинд нь ч олгодоггүй 

Зөвхөн ээжүүдэд

Аль алинд олгодог 

Ээжүүдэд олгодог, гэвч аав 
руу нь шилжүүлж болдог

Тэмдэглэл: Ээжийн цалинтай чөлөө нь төрөхийн өмнөх болон хүүхэд асрах үед хамаарна. Гэхдээ хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг эцэг эхийн аль нэг 
нь авах боломжтой. Аавуудын цалинтай чөлөө эсвэл эцэг эхэд олгох чөлөө нь хоёулаа цалинтай чөлөө энэ нь хүүхдийн аавд зориулагдсан чөлөө 
and paid parental leave.

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын ШИнжилгээний Төвийн Насанд Хүрэгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн сан 

Тэмдэглэл: Эхчүүдэд олгох цалинтай чөлөөнд нялх хүүхэдтэй ээжүүдэд зориулсан болон эцэг эхэд зориулсан хүүхэд асрах чөлөө аль аль нь ордог. 
Хүүхэд асрах чөлөөг эцэг эхийн аль нэг авах боломжтой. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд Хүрэгчдийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн мэдээллийн сан

Дэлхийн улс орнуудын дийлэнх олонх нь жирэмсний болон 
амаржсаны чөлөөтэй байх хугацаанд ажлын байрыг хадгалж 
байдаг (78 хувь). Зарим орнууд буюу 15 хувьд ажлын 
байрыг хадгалах тодорхой зохицуулалт байхгүй, 2  хувь нь 
чөлөөтэй байх хугацааны тодорхой хэсэг хугацаанд ажлын 
байрыг хадгалдаг байна (Зураг 7).

Ихэнх бага орлоготой орнуудад жирэмсэн болон амаржсаны 
чөлөөтэй байх бүхий л хугацаанд ажлын байрыг хадгалж 
байдаг (87 хувь) бол өндөр орлоготой орнуудын нэлээд хувь 
нь мөн ижил төрлийн ажлын байрны баталгаа гаргаж өгдөг 
байна (67 хувь).

Цалинтай чөлөө олгодоггүй

Ажлын байр хадгалах                                                                                                                                         
тодорхой хамгаалалт байхгүй 
Тодорхой хугацаанд ажлын 
байрыг хадгалдаг

Чөлөөтэй байх бүхий л хугацаанд 
ажлын байр 
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Судалгааны хураангуй 
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No paid paternal leave

No explicit job protection
Job protection guaranteed
during a portion of leave
Job protection guaranteed
throughout

Not guaranteed
Yes, until child is
1 - 5.9 months old

Yes, at least 6 months unpaid

Yes, at least 6 months paid

Again a gender gap exists.  A considerably smaller 
share of the countries providing paternal leave guar-

antee job protection compared with maternal leave 
(19 per cent vs. 78 per cent) (Figure 8).

Figure 8.  
Is job protection guaranteed for fathers throughout paid paternal leave?    

Notes: Paid paternal leave includes both paid paternity leave, which is leave reserved for fathers of infants, and paid parental leave, 
which is leave available to either parent.  

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database

Most countries provide mothers with breastfeeding 
breaks at work (73 per cent) and of those that do, 
virtually all (98 per cent) provide breaks with pay and 

until the child is 6 months old, in line with the WHO 
recommended duration of exclusive breastfeeding 
(Figure 9).

Figure 9.  
Are mothers of infants guaranteed breastfeeding breaks at work?       

Notes: Guaranteed breastfeeding breaks reflect the legal right to breaks for breastfeeding upon a mother’s return to work after child-
birth, requiring workplaces to provide at least unpaid time for a mother to feed her infant or express milk.

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database

Зураг 8.
Чөлөөтэй байх хугацаанд аавуудын ажлын байрыг хадгалдаг уу? 

Зураг 9.
Нялх хүүхэдтэй ээжүүд ажлын байран дээрээ хүүхдээ хөхүүлэх нь зөвшөөрөгдсөн үү?

Тэмдэглэл: Эцэг эхийн цалинтай чөлөөнд хүүхдээ харж байгаа аавуудад зориулагдсан чөлөө болон эцэг эхчүүдэд олгох чөлөөний аль аль нь 
ордог. Хүүхэд харах цалинтай чөлөөг эцэг, эхийн аль нэг авах эрхтэй. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд Хүрэгчдийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн мэдээллийн сан

Тэмдэглэл: Хүүхдээ төрүүлсний дараа эхчүүд ажилдаа ороод хүүхэд хөхүүлэх завсарлага авах хууль ёсны эрхтэй. Ажил олгогчоос хүүхдээ 
эхийн сүүгээр хооллох, хөхний сүүгээ саах завсарлага цалингүй чөлөө өгөхийг шаардах эрхтэй. 

Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд Хүрэгчдийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн мэдээллийн сан

Энд мөн хүйсийн ялгаатай байдал ажиглагдаж байна. 
Чөлөөтэй байх хугацаанд эмэгтэйчүүдийн ажлын байрыг 
хадгалж буй байдалтай харьцуулахад, эрэгтэйчүүдийн 

ажлын байрыг хадгалдаг улс орнуудын тоо хамаагүй цөөхөн 
байна (19 хувь ба 78 хувь) (Зураг 8).
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Аавуудад чөлөө өгдөггүй 

Тодорхой хугацаанд хадгалдаг

Бүхий хугацаанд хадгалдаг

Тодорхой хамгаалалт байдаггүй 

Ихэнх улс орнууд ээжүүдэд ажил дээрээ хүүхэд эхийн 
сүүгээр хооллох, хөхний сүүгээ саах цаг гаргаж өгдөг (73 
хувь) ба эдгээрийг хэрэгжүүлдэг орнууд бараг бүгд (98 

хувь) ДЭМБ-ын хүүхдийг 6 сар хүртэл эхийн сүүгээр хооллох 
тухай зөвлөмжийн дагуу тус завсарлагааг 6 сарын хугацаанд 
цалинтайгаар олгодог байна (Зураг 9).

Зөвшөөрөгдөөгүй

Тийм, 1 - 5.9 сар хүртэл 

Тийм, 6 сар хүртэл-цалингүй  

Тийм, 6 сар хүртэл-цалинтай  

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  ОЛГОХ ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ БА ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО
Судалгааны хураангуй 
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No, no leave

Only available to mothers
Yes, unpaid leave
for both parents
Yes, paid leave
for both parents

Leave for children’s health needs facilitates parents’ 
continuing participation in their children’s care after 
parental leave has ended. Some 48 per cent of coun-
tries provide paid leave for children’s health needs 
either in the form of leave specifically for this pur-

pose or other leave that can be used for this purpose 
such as leave for “family needs.” A small minority 
provide unpaid leave (11 per cent) and 3 per cent (six 
countries) provide this type of leave that can only be 
used by mothers (Figure 10).  

Figure 10.  
Are working women and men guaranteed any leave for children’s health needs?       

Notes: Any paid leave for children’s health needs includes both leave specifically designated for children’s health needs including cases 
where leave is available only for serious illnesses, hospitalization, or urgent health needs, as well as discretionary, family needs, and 
emergency leave which may be used for health needs.

Source: WORLD Policy Analysis Center Adult Labor database

Recommendations
The following policy recommendations build on the 
research evidence surrounding children’s healthy de-
velopment.

Government plays a central role in ensuring paid pa-
rental leave is available to all families. 

• Infant heath is best supported by exclusive 
breastfeeding for six months (WHO recommenda-
tions based on research evidence). The best way 
to support this is to provide at least six months of 
paid maternity leave. Where this is not possible, 
a minimum of 18 weeks of paid maternity leave 
should be provided (consistent with current ILO 
recommendations) and paid breastfeeding breaks 
at work should be guaranteed for at least 8 
weeks, and aspire to provide breaks until the child 

is 2 years old (consistent with WHO recommen-
dations regarding duration of breastfeeding).

• Fathers should be provided with paid paternity 
leave of adequate length to support bonding with 
the infant, establish a role for the father in the 
care of the child, and support children’s health 
development and gender equality. There is sub-
stantial evidence that paternity leave increases a 
father’s involvement, reduces gender inequality, 
and benefits both infant and maternal health.

• Total paid parental leave (maternity, paternity and 
parental) should be long enough to ensure access 
to all preventive care and to ensure high-quality 
infant care at least until the age at which afford-
able, quality non-parental care is available. This 
should be at least 6 months and in many settings 
should total 9–12 months.

Хүүхэд харах албан ёсны чөлөөний хугацаа дууссаны 
дараа хүүхдийн эрүүл мэндийн нөхцөл байдлын улмаас 
шаардлагатай үед эцэг эхчүүд чөлөө авах замаар хүүхдээ 
цаашид харж асрахад оролцдог. Улс орнуудын 48 хувьд 
нь хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрэгцээг хангахад тусгайлан 

зориулсан эсвэл хүүхэд, гэр бүлд үүссэн нөхцөл байдлыг 
шийдэхэд ашиглаж болох бусад төрлийн цалинтай чөлөө 
байдаг. Цөөн хувь нь дээрх нөхцөл байдлын үед (11 хувь) 
цалингүй чөлөө авахыг зөвшөөрдөг бол 3 хувь нь энэ 
төрлийн чөлөөг зөвхөн ээжүүдэд өгдөг байна (Зураг 10).
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Зураг 9.
Нялх хүүхэдтэй ээжүүд ажлын байран дээрээ хүүхдээ хөхүүлэх нь зөвшөөрөгдсөн үү?

Чөлөө өгдөггүй 

Зөвхөн ээжүүд авдаг 

Эцэг эхчүүд цалинтай чөлөө 
авч болно

Эцэг эхчүүд цалингүй чөлөө авч 
болно

Тэмдэглэл: Хүүхдийн эрүүл мэндэд зориулсан цалинтай чөлөөнд хүүхдэд тусгайлсан чөлөө, тухайлбал хүүхэд өвдөх, эмнэлэгт хэвтэх, эрүүл 
мэндийн яаралтай тусламж шаардлагатай тохиолдолд авах чөлөө болон гэр бүлийн хэрэгцээ, яаралтай үед авах цалинтай чөлөө ордог.   
   
Эх сурвалж: ДЭЛХИЙ Бодлогын Шинжилгээний Төвийн Насанд Хүрэгчдийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн мэдээллийн сан

Зөвлөмж
Доорх бодлогын зөвлөмжүүдийг хүүхдийн эрүүл хөгжлийн 
талаарх судалгааны бодит баримтуудад тулгуурлан 
тодорхойлсон болно. 

Бүх гэр бүлүүдэд хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг авах нь 
нээлттэй байхад Засгийн газар гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

• Эхний зургаан сард нялх хүүхдийг эхийн сүүгээр 
хооллох нь тэдний эрүүл мэндийг дэмжих тэргүүлэх 
хүчин зүйл юм (судалгааны бодит баримтад тулгуурлан 
ДЭМБ-аас энэ зөвлөмжийг гаргасан байдаг). Үүнийг 
дэмжих хамгийн үр дүнтэй арга зам бол эхчүүдэд 
хамгийн багадаа 6 сарын цалинтай чөлөө олгох явдал 
юм. Хэрэв дээрх хугацаагаар цалинтай чөлөө олгох 
боломжгүй тохиолдолд дор хаяж 18 долоо хоногийн 
цалинтай чөлөө (ОУХБ-ын санал болгосноор) болон 
ажилдаа эргэж орсны дараа 8 долоо хоногийн туршид 

хүүхэд хөхүүлэх цалинтай завсарлага, түүнчлэн  2 нас 
хүртэл нь  эхчүүдэд цалинтай завсарлага өгөх нь зүйтэй 
юм (хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллох тухай ДЭМБ-ын 
зөвлөмжийн дагуу). 

• Аавууд  нялх хүүхэдтэйгээ ойр холбоотой байх, хүүхэд 
асрахад эцгийн үүрэг гүйцэтгэх, хүүхдийн эрүүл хөгжил, 
хүйсийн тэгш байдлыг дэмжихэд авуудад олгох хүүхэд 
асрах цалинтай чөлөө чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Түүнчлэн 
олгож буй чөлөөний хугацаа хангалттай байх ёстой. 
Аавуудад цалинтай чөлөө олгосноор хүүхдийн өсөлт 
хөгжилд үзүүлэх аавуудын үүрэг нөлөө нэмэгдэх, хүйсийн 
тэгш бус байдал багасах, нялх хүүхэд болон эхийн эрүүл 
мэндэд эергээр нөлөөлдөг гэдэг нь олон судалгааны 
баримтаар хангалттай нотлогдсон. 

• Хүүхэд асрах цалинтай чөлөөний нийт урт нь хүүхдэд 
шаардлагатай бүхий л урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээ  
болон хүүхдээ цэцэрлэгт орох нас хүртэл харж байхад 

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД  ОЛГОХ ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ БА ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО
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хангалттай хүрэхүйц байх ёстой. Энэ хугацаа нь хамгийн 
багадаа 6 сар байх ба нэлээд олон газар 9-12 сар хүртэл 
цалинтай чөлөө олгогдог. 

• Олон улс оронд албан бус сектор дахь хөдөлмөр 
эрхлэлт өндөр байдаг. Иймд эцэг эхчүүдэд олгох чөлөөг 
албан бус салбарт ч мөн адил үйлчилж, хамарч байх 
илүү сайн бүтэц зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлэх 
ёстой.

• Гэр бүлээ тэжээж буй ажилтнуудын цалинг хангалттай 
хэмжээнд байлгах. Иймд Засгийн газар гэр бүлийн 
нэн шаардлагатай хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхүйц 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоож өгөх ёстой. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх бодлого, хөтөлбөрүүдэд 
хувийн хэвшил чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эцэг эхэд 
цалинтай чөлөө өгөх тухайд, хувийн хэвшлийнхэн доорх 
үүрэг хүлээнэ. Үүнд:   

• Хүүхэд асрах цалинтай чөлөөг хөдөлмөрийн гэрээ эсвэл 
түүнтэй адилтгах ажлын байр хамгаалах бодлогодоо 
оруулах. Энэ нь ажилтай эцэг эхчүүд ажлын байраа 
хадгалах, чөлөөтэй байсан хугацааны дараа өмнөх 
ажил олгогч дээрээ буцаж ирэх, ажилласан жил болон 
ажлын туршлага хуримтлуулах гэх мэт ажилтан болон 
ажил олгогчийн аль алинд хэрэгтэй байдаг. Ажлын 
байрыг хамгаалах тодорхой арга хэмжээ байхгүй бол 
эцэг эхчүүдийн хувьд чөлөө авах нь хэтэрхий эрсдэлтэй 
байдалд хүргэдэг байж болох юм.

• Эцэг эхэд олгосон хүүхэд асрах цалинтай чөлөө нь 
дуусгавар болсны дараа эмэгтэй ажилтнуудаа хүүхдээ 
үргэлжлүүлэн эхийн сүүгээр хооллохыг нь дэмжих, 
хөхүүл эхчүүдэд зориулсан өрөө байр гаргаж өгөх, 
эсвэл гэртээ харьж нялх хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох 
цаг гаргах, завсарлагааны үеэр сүүгээ саадаг ээжүүдэд 
зориулж сүү хадгалах хөргөгч зэргээр  хангаж өгөх

• Эцэг эхчүүдийг ажлын байран дээр ямар нэг хэлбэрээр 
ялгаварлан гадуурхахын эсрэг алхам хийх нь зүйтэй. 
Цалин хөлс, албан тушаал ахих, ажилд авах, ажлаас 
халах гэх мэт ялгаварлан гадуурхах олон хэлбэрүүд 
байдаг тул хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийг хамгаалах үүднээс 
дээрх хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхлын эсрэг арга 
хэмжээ, алхмуудыг  байгууллагын бодлого, үйл 
ажиллагаандаа тусгах ёстой. 

• Бүх ажилтнууддаа хангалтай хэмжээний цалин хөлс 
олгодог байх. 

• Хүүхдэдээ анхаарал тавих,  асрахад нь зориулсан 
тусгайлсан цалинтай чөлөө эсвэл гэр бүлдээ анхаарал 
тавих боломж олгосон өвчний чөлөө олгодог байх. 
Эцэг эхчүүд ажилдаа орсны дараа, хүүхдээ өөр бусдын 
анхаарал халамжид үлдээж харуулах шаардлага гардаг. 
Гэвч хүүхэд өвдсөн үед эдгээр хүмүүс харж хандах 
боломжгүй байж болно. Иймд эцэг эхчүүдэд өвдсөн 
хүүхдээ асрах, харж хандах чөлөө олгох нь цаг алдалгүй 
хүүхдээ эмчлүүлэх, эдгээх улмаар эцэг эхчүүд ажилдаа 
хурдан эргэж ороход нь тустай байдаг. 

• Эцэг эхчүүдэд олгодог хүүхэд асрах  цалинтай чөлөөний 
үр дүнг бүрэн дүүрэн  ойлгохын тулд бодлогын төсөл 
боловсруулахдаа ажиллах хүчний бүрэлдэхүүн, 
хөдөлмөрийн харилцааны янз бүрийн хэлбэрүүд, бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн харилцан уялдаатай 
байдал болон хэмжээ зэрэг хүчин зүйлийг анхаарч үзэх 
шаардлагатай. Эдгээрээс хамгийн чухал нь хөгжиж буй 
орнуудад албан бус секторт асар олноор бий болж буй 
хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал юм. Эцэг эхийн цалинтай 
чөлөөг нийгмийн даатгалын тогтолцоогоор дамжуулан 
санхүүжүүлэх нь албан болон албан бус секторын алинд 
нь ч ажилладаг ажилчдад тус чөлөөг авах боломж олгоно. 
Нийгмийн даатгалын тогтолцоог санхүүжүүлэх олон янзын 
хувилбарууд байдаг бөгөөд үүнд засгийн газар (татварын 
орлого), ажил олгогч, хувь хүмүүс эсвэл дээрх бүгдийг 
хослуулсан аж ахуйн нэгжүүдээс төлж буй шимтгэл, 
хураамжууд орно.

• Эцэг эхчүүдэд хүүхэд асрах цалинтай чөлөө олгосны 
бодит үр дүнг харуулахдаа,  тус бодлогын хэрэгжүүлэх 
явцад Засгийн газар болон ажил олгогчдод тулгардаг 
бэрхшээлүүдийн талаарх мэдээлэл цуглуулах чухал 
юм. Эдгээр мэдээлэл нь нэмэлт журам, нөөц, мэдээлэл 
боловсролыг хаана нь илүү төвлөрүүлэх ёстойг 
тодорхойлоход хэрэгтэй байдаг. Үүнтэй эн тэнцэхүйц чухал 
зүйл нь тухайн бодлогын хэрэгжилтийн явцын талаарх 
мэдээллүүд, үүнд тухайн бодлогын хэрэгжилтийг хангахад  
нийгмийн аль бүлэгт бэрхшээл тулгарч байна, ямар нэг 
шаардлага, шалгуур байдаг эсэх, байдаг тохиолдол ямар 
шаардлага шалгуур нь тодорхой хязгаарлалт үүсгэж 
байна, ямар нь хамгийн бэрхшээлтэй шалгуур болох 
талаарх мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь чухал 
юм. Эдгээр мэдээлэл нь бодлого боловсруулагчид болон 
ажил олгогчдод хүүхэд асрах цалинтай чөлөө олгохтой 
холбогдон гарч буй саад  бэрхшээлүүдийг бууруулах 
өөрчлөлтүүдийг бодлогод тусгах, тэргүүлэх чиглэлээ зөв 
оновчтой тодорхойлоход нь тустай байх юм.  
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